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ALLMÄNT 
 
Gran Canaria är nog den minst intressanta (ur fågelsynpunkt) ön av Kanarieöarna. I stort sett 
hela sydkusten är bebyggd med hotell och tillhörande anläggningar. Ett flertal 
hotellträdgårdar i varje område är dock grönområden som attraherar fåglar. Några vidare 
blötområden att tala om finns inte, åtminstone det vid San Nicolas förstört efter orkanen i 
mitten av december 2002. 
Vägnätet ger få alternativ till utflykter då det antingen är motorväg eller slingrande ”alpvägar” 
med väldigt få parkeringsfickor. Det tar dessutom längre tid att förflytta sig ett par mil 
inåt/uppåt än vad man tror när man ser på kartan. Skall man komma ut på landet och se något 
annat än hotellanläggningar krävs hyrbil. Åker man som vi, runt jul & nyår boka bilen redan 
när ni köper resan. Avis vid flygplatsen hade 30 bilar till uthyrning och mer än 60 bokningar 
på nyåret (kösystem vid avbokningar). I övrigt är vägarna av god eller mycket god standard, 
trots alla kurvor. Motorväg från Las Palmas i norr till Arguineguin på sydkusten. Troligen 
öppnas motorvägen fram till Mogán inom något år, skulle varit öppnad 1992 enligt Avis 
anställda i Puerto Rico. 
Vädret vår vecka var utmärkt, mest sol och svag vind, temp. +20-25 på dagarna och +16-19 
på nätterna. Ingen som helst nederbörd, däremot sjunker temp. väldigt snabbt när man åker 
upp i bergen, på ca 1400 meters höjd noterade vår bils temperarurmätare  +9 grader, dessutom 
tät dimma (på ena sidan berget). 
 
FÅGELLIVET 
Är som nämnts ovan magert, men har man inte besökt någon Kanarieö förut finns ett antal 
endemer att hänga in. Kanariesiska, kanariepiplärka, enfärgad seglare och blåfink, den 
sistnämnda en endemisk ras, skild från blåfinken på Teneriffa och dessutom svår utom då den 
sjunger (april-maj). Mer tvivelaktiga arter (typ C-arter) som inplanterats är rödhöna, munk-
och halsbandsparakit samt helenaastrild. Runt Maspalomas (bl.a) skall det dessutom finnas 
dvärglärka och ökentrumpetare i sanddynerna bortanför fyren. 
 
LOKALER 
I Maspalomas finns en fin lagun (som heter Charca de Maspalomas) längs promenadvägen 
ned till stranden. Jag besökte stället två gånger, mitt på dagen och på em, båda gångerna uselt. 
Det finns vadare med mera, men det krävs besök i arla morgonstund, före alla badgäster om 
man ska få något utbyte (mer än alla friflygande halsbandsparakiter som häckar i 
hotellparkerna). 
Det finns/fanns en lagun i den lilla fiskebyn Puerto de la Aldea, men som ovan nämnts var det 
ingen sötvattenlagun längre, utan en mindre flod som rann rakt ut i havet. Gott om 
kanariesiskor i tamarisken runt stranden. 
Den lilla dalen Ayaguares, som löper parallellt med vägen till fågelparken Palmito var trevlig 
och en tidig morgon kan säkert producera mer än det lilla jag såg en eftermiddag. Längst upp 
fanns en liten damm med myskand och sothöna. I ”vassen” längs vägen finns helenaastrild. 
Dessa sågs också utanför fågelparken Palmito. Gå vägen upp mot ”restaurang” i ovankant av 
den stora parkeringen och titta ner runt dadelpalmer och byggnader. Småflockar kommer då 
och då flygande upp mot vägen och ses då på knappa 20 m håll i den låga vegetationen. 
Guanchernas dal – Guayadequedalen - (Guancher = ursprungsbefolkningen) bör besökas. Det 
bor ca 150 personer i de gamla grottorna. (Det är dock inte äkta guancher). Längre upp i dalen 
finns bra möjligheter att komma av vägen och skåda. Vägen avslutas vid en restaurung och 



mer grottor och promenadvägar. Åk in i staden Ingenio nära flygplatsen så hittar man snart 
skyltar mot dalen. Klart besöksvärt. 
För vidare info om lokaler rekommenderas A Field Guide to the Canary´s av bl.a Tony 
Clarke. Jag har använt den både på Gran Canaria och Teneriffa och den har varit klanderfri. 
 
ARTLISTA (med några kommentarer) 
 
Silkeshäger/Little Egret 
2 ex rastade Balito beach (från vår hotellbalkong) 28/12 och 1 av dessa ex (troligen) kvar 29-
30/12. 1 ex överflygande Arinaga (nära flygplatsen) 30/12. 
 
Ormvråk/Common Buzzard 
1 ex Artenara och 1 ex Tacodomin.  
 
Tornfalk/Kestrel 
Sedd alla dagar med mellan 5-15 ex.  
 
Rödhöna/Red-legged Partridge 
Flera spelande Mogán (inte Puerto de Mogán) 27/12, 1-2 spel Artedara 28/12 och 4-5 spel 
Guayadequedalen  30/12. Inplanterad art. 
 
Rörhöna/Moorhen 
2 ex Charca de Maspalomas 29/12 och 30/12. 
 
Sothöna/Coot 
2 ex i dammen (Embalse de Ayua) Ayaguaresdalen 26/12. 
 
Storspov/Curlew 
1 ex Playa del Inglés 29/12. 
 
Småspov/Whimbrel 
3 ex Charca de Maspalomas och 1 ex Balito beach 31/12. 
 
Gulfotad trut/Yellow-legged Gull 
Allmän. Sedd varje dag från hotellet med upp till 800 ex. Rasen atlantis  
 
Silltrut/Lesser Black-backed Gull 
1 ad Balito beach 26/12 och 1 1K samma lokal 27/12.. 
 
Kentsk tärna/Sandwich Tern 
1-3 ex de flesta dagar Balito beach. 
 
Klippduva/Rock Dove 
4 ex Ayaguares 26/12 och 12 ex Artedara 28/12.  
 
Tamduva/Domestic Dove 
Allmän. 
 
Turkduva/Collared Dove 
Allmän I städer och byar, framför allt längs kusten. 



Obest. seglare (trol. blek torn)/Unidentfied Swift (probably Pallid) 
3 ex Balito beach 28/12 och 2 ex 29/12. 
 
Enfärgad seglare/Plain Swift 
Ca 20 ex  Maspalomas 29/12. 
 
Härfågel/Hoopoe 
1 ex Puerto Rico 28/12 och 1 ex Maspalomas 29/12. 
 
Halsbandsparakit/Ring-necked Parakeet 
20-30 ex Maspalomas 29-30/12. Inplanterad, frihäckande population. 
 
Munkparakit/Monk Parakeet 
10 ex fågelparken Palmito 26/12. Inplanterad, friflygande och frihäckande population. 
 
Kanariepiplärka/Berthelot´s Pipit 
Sparsam, flest noterade en bit in i dalar och bergsområden. 
 
Forsärla/Grey Wagtail 
1-2 ex Guayadequedalen 30/12 och 1 ex Tacodomin 31/12. 
Rasen canariensis. 
 
Rödhake/Robin 
1 sj Artenara 28/12. 
 
Koltrast/Blackbird 
Tämligen allmän, framför allt kring bebyggelse. 
 
Sammetshätta/Mediterranean Warbler 
1 ex Ayaguares 26/12, 2 ex Mogán 27/12, 1 ex Artenara 28/12, 1 sj San Augustin samt minst 
5 ex Guayadequedalen 30/12 och 1 ex Puerto Rico 31/12. 
 
Glasögonsångare/Spectacled Warbler 
2 ex Artedara 28/12.  
 
Gransångare/Chiffchaff 
Allmän överallt. Rasen canariensis. 
 
Blåmes/Blue Tit 
Tämligen allmän, främst kring bebyggelse. 
 
Varfågel/Great Grey Shrike 
1 ex Artedara 28/12. Rasen algerensis. 
 
Korp/Raven 
2 ex Artenara 28/12. 
 
Svartvit kråka/Pied Crow 
1 ex i den lilla byn Puerto de la Aldea, några km från San Nicolás 31/12. 



Upptäcktes i tamariskdungen på väg mot (den f.d) lagunen strax söder om byn. Sågs även 
senare på en strandremsa bakom byn. Skygg, flög iväg två gånger när vi rörde oss lite 
oförsiktigt. Sista gången drog den iväg mot andra sidan av byn. Troligen ny art för 
Kanarieöarna. Rapport skickad till Tony Clarke, via WP-news, Birding World.  
 
Stare/Starling  
1 ex Maspalomas  30/12. 
 
Spansk sparv/Spanish Sparrow 
Allmän. En stor koloni fanns i San Augustin (vid poolen tillhörande svenskt rehabcenter). 
 
Steglits/Goldfinch 
20-30 ex Maspalomas 29 och 30/12 samt allmän Puerto de la Aldea 31/12. 
 
 Grönfink/Greenfinch 
1 ex Maspalomas 29/12. 
 
Kanariesiska/Canary 
Tämligen allmän i parker. Mycket vanlig i Puerto de la Aldea 31/12.  
 
Helenaastrild/Common waxbill 
10 ex Palmito park 26/12, 15 ex i liten vassrugge i korsningen mellan Palmito Park och 
Ayaguares-dalen 29/12 samt 1 hane samma lokal 30/12. 
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